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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Negara Indonesia saat ini tengah melakukan pembangunan nasional 

dan sekaligus mengurus rumah tangganya. Untuk itu dibutuhkan generasi 

penerus yang berkualitas dan berkapabilitas, sehingga mampu mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional serta mampu mempertahankan atau 

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. 

Anak merupa kan salah satu bagian dari generasi muda yang kelak 

menjadi penerus cita -cita perjuangan bangsa dan Sumber Daya Manusia 

bagi pembangunan nasional. Di tangan merekalah kelak, kehidupan dan 

masa depan bangsa serta negara ini akan dibawa. Tetapi bagaimana 

kehidupan dan masa depan mereka sebagai anak dalam arti adalah 

kesejahteraan dan perlindungannya? 

Dalam usaha menciptakan perlindungan dan kesejahteraan anak pada 

masa pembangunan ini, kita memerlukan aturan-aturan hukum yang 

mengatur tentang masalah-masalah tersebut. Di samping itu kita juga 

memerlukan adanya usaha-usaha nyata agar masalah perlindungan anak 

mendapat perhatian khusus dari pihak-pihak yang terkait.  

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara disebutkan kelompok 

adanya masyarakat yang mendapat prioritas pelayanan sosial, yaitu: fakir 



miskin, anak terlantar, usia lanjut yang terlantar, penyandang cacat, dan 

lain-lain.  Pasal 34 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “ fakir 

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dengan demikian 

dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan 

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta 

berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi serta 

kebebasan. 

Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) oleh Pemerintah Indonesia 

dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, membawa konsekuensi bagi 

pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh Negara. Upaya 

pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak yang terutama menjadi  

kewajiban Negara setiap 5 tahun harus dipertanggung jawabkan pada 

masyarakat dan dilaporkan ke PBB serta lembaga-lembaga internasional 

lain yang terkait. 

Dalam Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah 

ditentukan Deklarasi tentang Hak anak-anak, yang disahkan pada tanggal 20 

November 1958. Deklarasi tersebut menerangkan bahwa, umat manusia 

berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dijelaskan 

pula dalam deklarasi tersebut tentang hak anak untuk memperoleh 

perlindungan dan kesejahteraan anak, di dalam penjelasan umum Undang-

Undang RI Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, telah 

dijelaskan bahwa: 



“Oleh karena anak baik baik secara rohani, jasmani, maupun sosial 
belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban 
bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan 
mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan, dan 
pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang 
mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana 
perlu, oleh negara sendiri.” 1 

 
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (2) Undang-

Undang nomor 4 tahun 1979 yang berbunyi: “Usaha Kesejahteraan anak 

dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.”   

Tetapi harus diakui bahwa dalam kenyataannya anak belum 

mendapatkan perlindungannya tersebut  secara maksimal. Dalam kenyataan 

yang kita hadapi di tanah air sekarang, masih terdapat sejumlah besar anak-

anak terlantar karena keadaan mereka tidak mempunyai kesempa tan untuk 

dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun 

sosialnya. 

Bahkan dewasa ini anak yang seharusnya dipelihara, dibimbing, dan 

dilindungi malah dijadikan sebagai objek perbuatan tak terpuji. Misalnya 

dijadikan obyek tindakan kejahatan sosial, anak dijadikan sindikat penjualan 

barang-barang haram seperti narkoba. Sedangkan pada tindakan kejahatan 

seksual anak dijadikan pemuas nafsu biologis orang dewasa. 

“Jadi yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap 

anggota masya rakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam 

usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.”2 

                                                                 

1 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979. Sekretariat Negeri Republik Indonesia. 
2 ARIF GOSITA. Masalah Perlindungan Anak.Jakarta: Akademika Pressindo,1985, Halaman 17. 



Berkaitan dengan usaha perlindungan terhadap anak tersebut sudah 

barang tentu akan menemui hambatan dan kendala yang berupa  prosedur 

penetapan perwalian anak di bawah umur. Dan di dalam pelaksanaan akan 

ditemukan fakta di lapangan tentang hambatan yang timbul di dalam 

pelaksanaan perwalian anak di bawah umur.  Sisi lain akan muncul 

permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab seorang wali terhadap 

anak di bawah perwaliannya apabila wali tersebut berbuat tidak sebagimana 

mestinya.  

Fenomena-fenomena ini hampir setiap hari mengisi perjalanan hidup 

dan ketatanegaraan kita. Program-program pembangunan yang telah 

dilakukan belum mampu menyentuh secara keseluruhan, sehingga 

permasalahan itu seperti tidak ada ujung dan penyelesaiannya.  

Selanjutnya kita juga perlu mengetahui sampai di manakah batasan 

yang disebut dengan anak. Seperti yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 : 

“Anak ada lah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah kawin. ” 

 

Dengan demikian anak seusia ini benar - benar membutuhkan 

kesejahteraan dan perlindungan dalam perkembangan hidupnya. 

Orang yang pertama kali berhak untuk melakukan perlindungan 

terhadap kepentingan diri seorang  anak  adalah orang tua anak tersebut. Hal 

ini sesuai dengan pasal 299 BW, yang menyatakan tentang asas-asas 

kekuasaan orang tua. Pasal ini menerangkan bahwa : 



“Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia 
menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar 
mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. ” 

 
Dengan demikian maka pasal 299 BW, terdapat 3 kesimpulan yaitu : 

1. Kekuasaan orang tua ada  pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada 

pada bapak saja. 

2. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan sehingga kalau 

perkawinan itu putus maka kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi. 

3. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua itu memenuhi 

kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik, maka akan 

ada kemungkinan kekuasaan orang tua itu dicabut atau dibebaskan. 3 

Selain itu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang 

tentang Perkawinan, yaitu di dalam pasal 47 ayat (1) dan (2) serta pasal 50 

ayat (1) juga menerangkan bahwa : 

Pasal 47 ayat (1)  

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 
tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. ” 

 
Pasal 47 ayat (2)  

“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 
di dalam dan di luar pengadilan. ” 

 
Pasal 50 ayat(1)  

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah 
kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” 

 
                                                                 

3 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin.1986. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung : 
Penerbit Alumni,1986, Halaman 148. 



Berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapat 

ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur 

adalah anak yang belum mencapai 18  (delapan belas) tahun dan belum 

pernah melangsungkan perkawin an, dan jika ada seorang anak belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sudah melangsungkan perkawinan, 

maka ia sudah tidak dianggap sebagai anak di bawah umur lagi, melainkan 

sudah dianggap dewasa.  

Dalam perwalian apabila ada suatu hal yang menyebabka n kekuasaan 

orang tua dicabut, sehingga mengakibatkan orang tua tersebut tidak dapat 

lagi melakukan kekuasaannya,maka kekuasaan orang tua terhadap anak di 

bawah umur tersebut dapat digantikan oleh wali. Jadi dengan demikian wali 

adalah orang yang menggantikan kekuasaan orang tua yang telah kehilangan 

kekuasaan terhadap anaknya karena orang tua tersebut telah meninggal 

dunia atau bercerai. Sedangkan perwalian adalah kekuasaan wali terhadap 

anak di bawah umur yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang 

tuanya. 

Dalam membicarakan mengenai perwalian, kita tidak akan terlepas 

dari hukum keluarga. Hukum keluarga mengatur sesuatu yang menyangkut 

kedudukan hukum dan setiap hubungan hukum dalam lingkungan atau 

ruang lingkup keluarga yang meliputi perkawinan, status anak, hubungan 

periparan atau persemendaan, hubungan anak dan orang tuanya (terhadap 



diri si anak dan harta kekayaannya), hubungan anak dengan kerabatnya, 

tentang perwalian, pengampuan, dan pengangkatan anak. 4 

Perlunya penetapan wali terhadap anak di bawah umur adalah untuk 

mengadakan perlindungan terhadap diri anak baik perlindungan mental, 

fisik dan sosial, serta perlindungan terhadap harta kekayaannya. Hal tersebut 

sesuai dengan asas ke-6 deklarasi tentang hak anak-anak yang disahkan oleh 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 

1958 yang menerangkan bahwa : 

“Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, 
anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin 
mereka harus dibesarkan dibawah asuhan da n tanggung jawab orang tua 
mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap 
dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Seorang 
anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dengan ibunya. 
Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan 
perawatan khusus terhadap anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan 
terhadap anak-anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau 
pihak yang tergolong mampu memberikan bantuan pembiayaan kepada 
anak-anak yang berasal dari keluarga kecil atau tidak mampu.” 5 

 
Dengan demikian  berarti perlindungan anak harus diusahakan 

semaksimal mungkin apabila kita ingin mengusahakan pembangunan 

nasional yang memuaskan, karena perlindungan anak dalam suatu 

masyarakat, bangsa, merupakan tolak ukur peradaban masyarakat, bangsa 

tertentu. Jadi demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban,maka 

                                                                 
4 DJUHAENDAH HASAN. Hukum Keluarga. Bandung : Armico ,1988, Halaman 44. 
5 SHANTY DELLYANA. Wanita Dan Anak Dimata Hukum Perdata. Bandung: Alumni 
,1988,Halaman 11. 



kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan 

demi kepentingan nusa dan bangsa. 6 

Dengan pengertian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya kita 

bersama-sama menyadari tentang arti pentingnya perlindungan dan 

kesejahteraan anak. Karena dengan hal tersebut, di samping kita 

mengamalkan rasa kemanusiaaan, kita juga membantu pemerintah dalam 

membangun bangsa dan negara, karena mereka adalah aset bangsa yang 

sangat berharga serta penerus generasi dan masa depan bangsa dalam 

tanggung jawab mereka. 

Atas uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengangkatnya sebagai karya ilmiah dengan judul : “PENETAPAN 

HAKIM TERHADAP PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR 

MENURUT UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1979 (Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Surakarta.)  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan arah bagi penulis 

dalam melaksanakan penelitian di lapangan serta pengumpulan data -data 

yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Untuk mendapatkan suatu 

gambaran yang sesuai dengan judul skripsi tersebut, rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

                                                                 
6 ARIF GOSITA. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo,1985, Halaman 18. 



1.  Bagaimana prosedur penetapan perwalian anak di bawah umur di 

Pengadilan Negeri Surakarta? 

2.  Hambatan-hambatan apa saja yang terdapat di dalam pelaksanaan 

perwalian anak di bawah umur? 

3.  Bagaimanakah tanggung jawab seorang wali terhadap anak di bawah 

perwaliannya apabila wali tersebut berbuat tidak sebagaimana 

mestinya? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan 

tertentu, agar sesuatu yang diharapkan akan memperoleh hasil yang 

diharapkan. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 

1.  Tujuan Objektif 

a. Untuk lebih mengetahui bagaimana prosedur penetapan perwalian 

anak di Pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul 

sehubungan dengan perwalian terhadap anak di bawah umur serta 

bagaimana penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. 

c. Untuk lebih mengetahui bagaimanakah tanggung jawab wali apabila 

wali tersebut berbuat tidak sebagaimana mestinya. 

2.  Tujuan Subjektif 

a. Agar bisa digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dari 

penulis sehingga dapat mengetahui secara benar dan tepat 



bagaimana tata cara mengajukan perwalian dan hal-hal apa saja  

yang berhubungan dengan perwalian. 

b. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh 

penulis guna menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk 

menyelesaikan dan mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu 

Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian tentu dimaksudkan untuk memperoleh manfaat . Sebab 

nilai suatu penelitian ditentukan oleh manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian tersebut. Adapun Manfaat-manfaat yang penulis harapkan  dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan 

sebagai bahan referensi serta masukan untuk selanjutnya. 

b.  Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan sosial pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum 

pada khususnya. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran serta bahan masukan bagi 

Lembaga Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Surakarta dan 

instansi-instansi yang terkait dalam masalah perwalian anak.  

b.  Guna memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah 

perwalian anak.  



c. Menambah pengalaman dan wawasan bagi penulis dalam 

melakukan penelitian sosial, khususnya penelitian di bidang hukum.  

 

E. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat 

memahami objek yang menjadi sasaran sebagai ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan dalam 

mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang ditelitinya. 7 

Untuk membahas permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis akan melakukan beberapa kegiatan secara singkat sebagaimana yang 

diuraikan di bawah ini : 

1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian terhadap penetapan hakim terhadap perwalian anak di 

bawah umur berdasarkan Undang Undang Nomor 4 tahun 1979, 

dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta. 

 

2.  Sumber Data  

Sumber Data yang digunakan yaitu: 

a. Primer, Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang 

diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian 

sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil 

yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, juga termasuk di sini 

adalah pendapat hakim terhadap permohonan seorang wali. 
                                                                 

7 Soerjono Soekamto, “Pengantar Penelitian Hukum ”, Jakarta :UI Press, 1986, hal 67. 



b.  Sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari luar Pengadilan, 

data itu diperoleh dari studi kepustakaan dilakukan dengan cara 

membaca literatur - literatur, peraturan-peraturan, perundang-

undangan dan tulisan- tulisan lain yang erat relevansinya dengan 

permasalahan.  Juga termasuk di sini adalah Yurisprudensi,putusan 

hakim yang dijadikan sumber hukum. 

 

3.  Metode  Pengumpulan Data  

Adapun tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Studi Kepustakaan 

Adalah suatu metode untuk mencari dan mendapatkan data-

data, keterangan-keterangan dari teori-teori yang ada relevansinya 

dengan objek penelitian dan penelaahan dengan buku-buku 

kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian yang 

dilakukan.  

b. Studi Lapangan 

Adalah merupakan suatu cara tentang pengumpulan data 

dengan cara terjun langsung ke lapangan. Untuk memperoleh data-

data yang dibutuhkan di dalam penelitian dengan studi lapangan 

ini, penulis melakukan dengan beberapa metode pendukung yaitu : 

1) Metode Observasi 

Yaitu penulis mengadakan pengamatan terhadap objek yang 

diteliti dan pengamatan itu dilakukan di dalam situasi yang 

sebenarnya atau berdasarka n pada keadaan yang nyata. 



2) Metode wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

secara langsung dengan responden atau instrument yang 

hasilnya dipergunakan untuk mendukung penelitian. 

 

4.  Metode Pendekatan 

Dalam penelitian hukum ini dikenal dengan 2 metode pendekatan, 

yaitu: 

a. Doktrinal / Normatif  

Adalah ajaran tentang bagaimana hukum harus di temukan atau 

dicipta untuk menyelesaikan suatu perkara, mendasarkan hukum 

sebagai norma dalam melakukan penelitian. Atau pendekatan yang 

berdasarkan atas asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati 

dan universal. 

b. Non doktrinal 

Adalah pendekatan penelitian yang mendasarkan atau 

mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku. Atau 

dapat juga dikatakan dengan pola -pola perilaku sosial yang 

terlembagakan eksis sebagai variabel sosial empirik, juga berupa 

manifestasi makna -makna symbolic para perilaku sosial 

sebagaimana yang tampak dalam interaksi mereka. Dalam 

penelitian ini yang dipakai adalah pendekatan non doktrinal ini. 

 



5.  Analisis Hasil 

Untuk menganalisis data dipergunakan tehnik deskriptif-analitis, 

yaitu memberikan suatu gambaran tentang berbagai kenyataan yang ada 

terutama yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan perwalian 

ditinjau dari  Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, tentang 

Kesejahteraan Anak ,untuk kemudian ditarik kesimpulan yang akan 

dijadikan landasan di dalam memberikan saran-saran. 8 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN  

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi 

skripsi ini, maka diadakan pembagian  dalam bab-bab yang pada dasarnya 

untuk memudahkan pemahaman dan pengertian serta ruang lingkup dari 

skripsi ini. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 
                                                                 

8 Winarno Surakhmad, Cara Merencanakan, Cara Menulis, Cara Menilai , Penerbit Tarsito, 
Bandung.1988, halaman 47.  



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perwalian 

1.  Macam-Macam Perwalian 

2.  Penunjukkan Wali 

3.  Hak dan Kewajiban Wali 

4.  Berakhirnya Perwalian 

B. Permohonan 

1.  Pihak Pemohon  

2.  Penetapan Hakim 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA SAN 

A. Hasil Penelitian 

1.  Prosedur penetapan perwalian anak di bawah umur di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

2.  Hambatan-hambatan yang terdapat di dalam pelaksanaan 

perwalian anak di bawah umur. 

3.  Tanggung jawab wali terhadap anak di bawah 

perwaliannya apabila wali ter sebut berbuat tidak 

sebagaimana mestinya. 

B. Pembahasan 

1.  Prosedur penetapan perwalian anak di bawah umur di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

2.  Hambatan-hambatan yang terdapat di dalam pelaksanaan 

perwalian anak di bawah umur. 



3.  Tanggung jawab wali terhadap anak di bawah 

perwaliannya apabila wali tersebut berbuat tidak 

sebagaimana mestinya. 

BAB IV    PENUTUP 

B. Kesimpulan  

B. Saran-Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 
 


